
• 

-· 
14 BlltlNCl KANUN SALI 1937 

Ekonomi Haftası Baş
vekiJin Nutku ile Açıldı. 
Haftanın Devamınca Vekiller 
Birer Nutuk Verecekler Ve Bun 

lar Radyo ile Neşredilecek. 
Yurdun her yanında 12 

ilkklnunda batlıyan seki 
&tncl artlnma ve yuU malı 
haftası oı6n ıaat 16,30 da 
Baıve'il B. Celil Bayarıa 
Ankara Halkeviude çok de· 
lerll bir nutku ile açalmııtır 

Baıvekilln nutku radyo ile 
lftemleluıttn her tarafına tıet 
rolunmuıtur. Bu arada teh· 
rlmlz Halkevl de hoparlörler 
•a11taalle nutku yaymıılar

dar. 
Aynı ıün akıam Milli 

Madafaa Bakanı General 
k&zım Ôzalp da bu ıney
ıuda bir nutuk vermfttfr . 

Her 160 bir bakab hafta
DıD deYamıoca birer ıöyley 

•erecekler ve bQtün bunlar 
rad,o ile neıredilecektir . 

Ankara, 13 (A.A.) - Bat 
•ektl Celll Bayar pazar ıO · 

Dl Hat on d6rt otuzda Halk 
•'t'lnde ı6yledlil bir nutukla 
aektaincl uluıal ekonomi ye 
-rttırma hafta11nı açrnııtır 

Ankara, 13 (A.A.) - Bat
•elııl Celal Ba1ar dGn Halk
e•tnde ıeklılncl arttarma Ye 

8. CELAL BAYAR 
1erli mala haftasını açarken 
ı6yledtii nutukta geçen blr 

yıl içinde lkttıadi, sanayi ve 
mail sahalarda elde edllen 

neticeleri ve önilmOzdekt 
yıl içinde batıınlacak t9lerln 

ana hatlarını ve nihayet iç ve 

dıı emniyetimizin durumunu 

anlatmııtar. BaıvekiJtn ıık 

11k ve ı6rekll alkıtlarla kar-

tdanaa bu nutuklar1nın kardet 
Halayın lıtlkli.llne kavut · 

maaım kutlulayan kıımı bıl
ha11a heyecanlı tezah6rata 
vesile olmuıtur. 

ldmanyurdu İdman
birliğini 1-4 Vendi .. 

Pızır günü Ganırıl Ali Hlkiiiet Stadrndı Yurd -Birli~ 
ırıımdı yıpılın maç çok ali~ah ve hayecanh oldu. 

IDMANYU RDLULAR ,....,, --~ -...... ıc.:ı..- ... ~~.e-

lDMAN BIRLtKLlLER 

1 ld111anyurdu ile İdmanblr . Yurd takımı ıu kadro ile 
~·I futbol takımlan l'ırasın . çıkmııtı: Huluıl, Sami, Cc 
~ Pazar gilnü saat 14,30 va t. Ki.mil, Hulki, Hüıeyln 
~ Ceneral Ali Hikmet ata · Rafet , Muıtafa , Cela l, S ad i, 

'-da '91r maç yapılmııtır . Hayati . 
ı._ 't-labahk bir seyirci ktt - Btrlik takımı: lımail, Mü 

1tllo bulunduiu bu maçta ( Sonu ikinci ıayf ada ) 
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Mussolini Söylediği Bir Nutkunda I; 
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ltalyanın Milletler Cemiyetinden ~ 

Ayrlldığını Bildirdi·. ~ 
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İtalya 
Milletler cımiyetindan 

ayrıldı 
Roma, 13 (A A ) - İtal

ya Milletler Cemiyetinden 
çekllmlt Ye Mu11ollal Ro
mada Venedik ıarayınıa bal-

Ulusal Ekonomi Ve Arttırma Haf
tası Valimizin Bir Nutku ile Açlldı .. 
"Madeni saydan iki milletin medeni mukıyesısi, ınlann biriktirııda ıiıtırdiii 

·rıkabatlı ölçülür. Biriktirmı hayatta ıuürun ilıdaıidir ... 
konundan aöyledlfl bir nu
tukla bu çekllltl ilin etmlf 
Ur ............. ' 
Köylüye 

'I 

40 Milynn lirallk lırdiat 
yapıldı 

Türkiye Ziraat bankasının 
bütün ıubelerl tara(ından 

k6ylüye zirai ihtiyaçlarını 

karıılamak üzere bu ay baıı · 

na kadar yaptılı tevdiat 40 
milyon 591 bin Uraf• bul 
muıtur. 

Filistin de 
lınh musıdameler oluyor 

Londra. 13 (A .A.) - Şl · 
mali Fılfıtfnde asker, pollı 
Ye Arap tedhltçllerl araııoda ' 
kanh muaademeler olmak 
tadır 

Aıkerden bir çok telef at 
oldufn sayleolyor. 

• •ıll 1 c+--

Belgratta 
Nümayişler 
Yapıldı .• 

Belgrad, 13 (AA) - Dün 
Belgratta yapılan bir nüma 
yltte bir kiti ölmüf, bir kaç 
kiti de yaralanmııtır. 

Uluıalek · 

on o mi ve 

arthrma haf

tası yurdun 

her yerinde 

olduğu aibi 

ıehriml zd e 

"de pazar ıü 

nü batlamıı

tır . Oaü:n 
aaa\ 14 de 
Valimiz 8 . 

Ethem Ay · 
kut Halke· 
vt amplıfıka - 1 

törü önOnde 

verdiil ve 
clz bir nu 

tukla hafta· 
yı açmıılar· 

dır . 

Mateakı -
ben kurum B. ETHEM AYKUT 

baıkanı Bayan Mükerrem ı tir. 
Kimli Su bir nutuk vermlı· Hoparlörler vaaıtaslle ya-

Kumbara Alanlara Ve
rilecek ikramiye .. 

Bu hıftı içinde ziraat bankasmdan ~umbırı ılaca~Jır 
arısmdı 1308 lirahk ikıamiya dıiıtllacık 

Ulusal ekonomi ve arttır · 

ma haftaıı münasebettle 
Tiirkiye Zırıaat banka11 mG. 
klfath bir kumbara piyan · 

goıu tertip etmlttlr. 
Hafta içeralnde Yadelt, Ya · 

deılz, ihbarlı, ihbarsız, kum· 
( Sonu ikinci ıayfada ) 

Prens Pol, Fransa Haril Muşta 
• N K b 1 • Atatürk cıye azınnı a u ettı Anıtı 

Yugoslav başvekili 1. Stoya~inoviç Roma ıı Berlin se 
ya~atı etraf mda B. Oel~osla görüsmelerde bulundu 

Ankara, 13 (A.A.) -
Muıta Cumhuriyet meyda
nına kpnulan Atatürk anıtı 
dün merasimle açılmııtır. 

Belgreıt, 13 (A.A.) -- Fran-

11z hariciye nazırı dün sa
bah Belgrada gelmlttlr . 

Bütün Yugoslav matbuatı 
f ran11z hariciye nazırmm 

ziyareti hakkmda bir çok 

haberler nepetmekte ve Fran 

sız - Yuıoslav milletlerini 
birleıtlren doatlufu tebarüz 

ettirmektedirler. 

Muhalefet fırkaları re
1

iıle 
ri müttereken bir beyanna· 

me neırederek Delbosun ıe· 

liıtni ıelamlaınaktadır. 

Belgrad, 13 (A.A.) - Yu · 
&"oılavya kral Naibi Prens Pol 

dün Fran11z hariciye nazırı· 

oı kabul etmit ve tereflne 

bir öile yemeji vermlıtir . 

B. Stoyadlnoviç B. Del 
boıa Roma görQımelerl 

hakkında malQmat vermlt 
ve yakında Berltne yapacafı 

seyabahn sebeplerini anlat · 
mıttır. 

Japonlar, ÜçAmerikan 
Ge m i in i B a t ı r d ı .. 
ingilterenin Nankin konsolosunun ıı ıtaıımiltırinin 

bulunduğu gemi bombardıman edildi 
Londra, 13 (A .A.) - Nan

kinde muharebe büt6n tld-

detlle devam etmektedir. 

Şehre giren Japonlar geri 
püıkürtülmütlerdlr. 

Japon takviye kıtaatı Nan
kine rönderllmektedır. 

Londra, 13 (A.A.) - Nan
kin etrafında muharebe ıtd 
detle devam etmektedir. 
Japonlar Çın sularında bu
lunan lnılliz harp ıemileri · 
nl ha •adan Ye karadan 

bombardımau etmtılerdır. 

lngilterealn Nankln koa
ıolosu ve ataımılıterenla 

bulunduiu ıemlde bir kiti 

ölmüı, iki kiti yaralanmııtır. 

Japon tayyareleri aynı 

zamanda Naakln cl•arında 

bir Amerikan topçekerini, 

Oç petrol ıemlslnl batırmıt -

lardır . Bu ıemllerdekl ölil 

ve yarala mlkta11 ben6z teı· 

bit edllememlftlr. 

yılan nutuklar ıehrla mub
tel lf yerlerinde halk tara
fından allka ile dialeamlt · 
tir. Kurum tarafından 81-
yik Şefe, Batveklle, Dalll- ' · 
llye Vekili Ye Parti Genel 
Sekreterine, Ulusal Ekonomi 
Kurumu ıeael merkezine 
çekilen telgraflar CeYdet De
miray tarafından okuamuı 

Ye halka blldırılmltUr . 

Kurum tarafından bastırı

lan af ııler ıebrln muhtelif 
semtlerine Ye kahvelere ual· 
mııhr. Aktam bu mOnaee
betle Halkevl temıll kolu 
ampltfıkat6r 6o6ode bir 
komedi ile btr ptyeı tem· 
ıll etmitlerdJr. 

Yarın ölledea sonra b6-
tQn i\k okullarda arttırma 

ve ekonomi ile allkadar 
müsamereler Yerilecek, 61-
retmenler artt1rmaaın, 1erlt 
mali kullanmanın önemlal, 
Cumhuriyetle beraberi bat · 
hyan ekoaomlkikalkınma

mızıa deierlal caalandara · 
caklardır. 

Ôlretmen okul-an ta1&r· 
ruf kolu cuma •• cumarteıl 
ıiinlerl jlmoaıttk ıaloauDda 

bir yerli mallar ıerıtsl aç· 
111ak (izere hazırlıklara baı· 
lamııtar. Serıl cuma •e 
cumartesi ıünlerl berket 
taraf andan ıeztlebllt'cektlr. 

Valimizin hıltıyı ıcıı siyla'i 
Muhterem dlnle1lctlerm; 

Buıün ulusal ekonomi haf· 
tasının birinci ıünQ olduğu 

için haftayı açmak ve sekiz 
senelik bayah olan bu faal 

cemiyetin teıekkül yıldönü . 

müoü kutlulamak için top 
lanmıt buluauyoruz. 

Bilirsiniz ki bütün millet
ler kendi toprakları üzerin· 
de •ürdüklerl ömürden müı· 

takil ve müreffeh Y•tıyabil· 

mek için mubıtlerlnln istida. 
dını ölçmek ve onun müsa · 
adeıi nlsbetinde faal bulun· 
mak mecburiyetindedir. 

Milletlerin hakiki lstlklil
lerl ve azametleri onların 

lktlıadi durum yolunda ıöı

terdıklerl varlak keyfiyetine 

dayandıfından milletler ara· 
11nda devam eden m6cadele 
ler milli Ye iktisadi aahaya 
geçmlı bulunuyor. Türk mil · 
leU de kıymetli topraklarının 
Yaztyetinl gözönünde tut · 
mak ve tabii lstldadlarım 

nazarılUbara alarak hare
ket etmek mecburiyetinde 
dir. 
Buıüaü , her hGlnlmet lda. 

re ettlfl milletin ikttsadt Ya · 
zlyetlne çok yakından allka 
göstermek ve onların bu yol
daki hareketlerini drlje 
etmeli haıar111 lmlli tellkkl 
vadediyor. 

Milletimiz asri milletler 
So ..aaw.fad. 
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Bir genç; tamştığı ktza tabanca ile ~eş beş ! ateş 
etti. Kız ğu surette yar lan~1. 

Dün ıehrimlzde sa et l 6,30 
aıraln rında feci bir cinayet 
olmuıtur. 

Aydında su iılerlnde me 
mur bulunan Sermet adında 
20 yaılarındakl bu genç 

17 yaolarında bulunan İsroa· 
il kızı Müberra adındaki 

kızla bir müddettenberi ta. 
nıımaktadır. 

Sermet bayram tatilinden 
istifade ederek ıehrimize 
gelmlı ve bu arada burada 
bulunan Müberra ile de gö· 
rüımüıtür. 

Genç; dün de vakadan bir
az evvel kızan ~vine gitmlı, 
sonra birlikte dııanya çık
mıılardır. 

iki genç; konu§a konuıa 
Develonceaı yanına gelmtı· 
lerdtr. 

birdenbire tabancasını çeke 
rek Müberra ya beı el ateı 
etmiıtir . 

Kurıunlardan dördü muh· 
telif yerlerme isabet ettiğin 

den Müberra kanlar içinde 
yere yuvarlanmı§hr 

Yakaya yetişen polisler; 
iılediğl cinayetten sonr bi· 
raz elerideki itfaiye garajı 
önünden soğuk kanlılık le 
ilerliyen genci tevkif etmlı· 
lerdir. 

Genç kız derhal Mcmle 
ket hastahanesine kaldırıl 

mıı ve tedavi altına alın. 

mııtır. Yapılan muayene ne· 
ticcslnde Müberranın basır

saklarından, kolundan ve 
bacağmden yaralandığı an 
laıılmııhr 

Burada ne oldise Sermet Kızın yarası ağırdır 
I!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!~--~!!!!!!!!!'!""!!!'!"!"'~~ 

Cumhuri e Ha 
K mu Ko g e • 

Si • t 
• 

Devam Eden Kongrele d Fay 
dalı Görüşmeler Yapılıyor. 

C. H. Partisi Yıldırım na· 
hiyeıl parti kongresi evvclal 
akıam kendi binasmda yapıl 
mııtır. 

Kongrede parti itlerile 
mahalli dilekler üzerinde 
faydalı ıörOımeler yapılmıı · 
tır. 

boıkanlığında toptanmııtır. 

Partinin bir senelik rapo 
ru kamun bıııkanı B. Ha 

tim Üngür tarafından okun. 
muı ve müteakiben b ·r yıl-

lık hesaplar tetkik olunmuı· 
tur. Faaliyet raporu ve yeni 

sene bütcesi kabul edildik· Y npılan intihapta idare 
heyetine İsmail Tirit, Muı· ten sonra yapılan seçim ıu 
lafa lrep, İbrahim Sarı, Alı. ıekilde neticelenmiıtir: 
F a i k Devecloğlu; ka· Haıim Ün gür, Muataf a 
za kongr~ıl müme11tlliklerl. Apak, Mustafa Kırım. Rüs· 

ne de 8 Muzaffer U ·kur tem Talu, Ki.mil Sabit oA"lu 

ve faik Devecloflu ayrıl· Kamun kongrelerinde vi-
mıılardır. Jiyet idare heyeti azalarfle, 

C. H. Partisi Kayabey aamHn gaf ah ile diğer dinle· 
kaoıunu kongresi de akıam yıciler de bulunmakta ve fay· 
ilçeyön kurulu baıkanı B. dalı görüımcler yapılmakta· 
Hilmi Şeremetli oflunun 1 dır. 

8. Recep Pskerin Yoksullar 
Birliğine hediyesi 

Kütahya mebusu 8. Re · 
cep Peker, Birliğimiz hima· 

yeslndekl talebe yurılu kü. 
tüphaneslne kitap hediye et
mek lütfunda bulunmuştur. 

Kendilerine Bırliiimizln mln· 
net ve ıükranlarını ıunarız. 

Yoksu il ar Gözetme 
Birliği 

Daimi encümen toplantısı 
Vtlayet daimi encümeni 

dünkü toplantmnda Bandır
ma ıoaası üzerindeki on men· 
fezin betonarma ve beton 
olarak inıasını 8850 liraya 
pazarlıkla ihale etmfttir. 

Meradan çalının hayvanlar 
Hacılsmatl mahalleı!nden 

Kocabıyık oiullarma alt 
Dalhmandaradaki çiftlik me
rasından iki luırak çalınrtJJf· 
ur. Tahkikat yapalmaktadır. 

Şehri iz 
Tı b Bi liğinin 
Toplan ısı .. 
Şehrimiz tıb birliii yıllık 

toplantısını yapmıılır. 

Seçamde reisliğe Sıhhat 
Müdürü B. Muhlis Suner, 
ikinci rehıliğe Doktor Ekrem 
Baysal, umumi l<itiplığe 
Kimyager 8. Abdi Ağa 
beyoğlu, muhasebe-
ciliğe Doktor Sadi, vezne· 

darlığa kor baıbaytarı Asım, 
üyeliklere de Doktor Hala 
Üzel ve dffçl Niyazı Evren 
Ayrılmıılardır 

Tıb birliği idare heyeti 

akıam da Helkevinde bir top· 
lanh yaparak f§lerl ilzerfnde 

görüımüılerdlr . 

8J ca id n kilim çahn~ı 
Şeyhlütfullah camiinden 

bir kılim alınmııtn. Tahkl 
kat yapılmaktadır. 

Değ 

• 

1 
Mli n asebetile 

Büyük erı 
ze ce i en te1 , 
Yazıları 

Ulusal ekonomi haf. 
lasrnm başlaması mlina 
sebt tile büyüklerimiz eaşa 
fjtda yaztlı bağlılıl: ue say. 
gı telgrafları çekllmlşllr: 

Cıımhurbaşkam Alalıirk 
Ankara _, 

· yaratıcı ve enerjı kay 
nağı ~·arlığınm açtığı bü 
yük çığırda her ıeyı ıen· 
den öğrenerek sendeleme 
den l'firüyoruz. Türk ol
duğumuz için nasıl haklı 
bir mutlulukla ya§ıyonnk 
dünyt\ h{iyüklerintn en bü
yüğünün ve en eritıilmd 
olananın bizim Şefimtz ol· 
duğunu düıünmek bize 
gaadetin ıonsuzluğunu ve 
riyor. 

Ulusal ekonomi ve art· 
tırma haftasının açıldığı 

bu ıereflt günde Balılceal

rln sana sarsılmaz inan 
ve bağlılığını bir daha 

bildirebilmek bahtiyarlığı 
içinde çalkanıyoruz . 

Başbakan Celal Bayar 
Ankara -

Ulu Şefinin ulaıtırdığı 

devrim yollarında büyük 
btr güvenle ilerliyen ulu· 

sal ekonomi ve artt\rma 
kurumu hoftumın açılı· 

tında değerli Bııı~ba hla 
rına Balıkeılrlilerin saygı 

ve bağlılıklarını bildirmek· 
le mutludurlar. 
Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekrt'ia Şükrıi Kay<J 

Ankara -
Ulu Önderin ule~tırdığı 

mutlu günlerde büyük bir 
inanla yürüyen ulusal 
etwnomi ve arttırma ku 
rumu haftasının açılıoında 
tiİZ büyüklerine gaygı ve 
sevgilerini sunmalcla se 
vlnçlidlrler. 

Ulusal Ekonomi ve Artltr 
ma Kurıımu Ha~kamlt{jwa 

- Ankara -
Yüksek irşntlarınızdan 

faydalanarak yurddaıları 
nın en önemli bir cephe 
sini yüz aklığı ıle baıar 

mağa çalışan kurumumuz 
haftayı açarken derın say-
gı ve bağlılıklarını ıun. 

makla bahtıyardır. 
Balıkesir UJu al Ekono 
mi ve Arttırma Kurumu 

Baıkanı 
Mükerrem Kamil Sıı 

Genç ir tale~emizi 
ay~etti . 

Brükselde tahsilde bulu 
nan Sındırgılı B Muammer 
Şatuoğlunun dün Brükselde 
vefat ettiğini teessürle ha 
ber aldık. 

Üç yıla yakın bir zaman
danberl tahsilde bulunan ve 
değerli bir genç olan B. Mu. 
ammer Şatıroğlunun, mem 
lckt:tln lcendisinden istifade 
edeceği bir zamarıda ölütü 
cidden acımağa değer. Ya
kmlarının teesaürlerlne i§tl 

rak ederiz 
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: Halkevimizin : • • • g 
• ... il 

u ~ahşmalan takdir edildi i 
Şehrimfz Halkevfnln tari

hi tetkikler, kurslar, netriyat, 
temsil, konser ve diğer muh· 
telif aahalerdaki çalışmaları 
Parti G~nel Sekreterllğince 

takdirle kugılanmıştır. Halk 
evinin bazı sahalarda iti ça • 
lı§ma taı zı diğer Halkevle 
rlne örnek olarak tamimen 
yayılacağı da Genel Sekre 
terllkce ayrıca bildirilmiıtir. 

Halkevlnın faaUyeU He 
yal ından alakadar olan Par
ti Başkam 8. Ethem Aykut 
la, Evın çahıkan Baıkanı 
B . feyzi Sözeneri tebrik ede 
rız. 

) Hal~evinin aç cağı kurslar 
Halkevi 20 ill..kanunda 

Mithatpaşa ve Allıuuri tlk
okullarında bay ve bayan· 
lara Türkçe okuma kursları 
açacaktır. 

. 
ldmanyu dn 
·dma bir iğini 
Yendi 
(Bsıtaraf ı birinci sftyf ada) 

nlr, Mustafa, . AlJ, Htlmi, 
Salihattin, Cemal, Hikmet, 
Hüseyin, N mık, İbrahim .. 

Oyuna BirlHdrleTin ayağı 

ıle baılendı ve akınları 
Yurdı müdafileri tnrafından 
durduruldu. Yurdlu lar ilk 

anda oyuna hakim oldular 
ve birbiri ardmca denecek 
kadar bir zaman lçeninde 
Sadi, Rafet, Celal ve Mus 
tafanın ayağiyle dört sayı 
yaptılar Bırltkliler de birinci 
haftayımda penaltıdan Ali· 
nlıı ayağile bir sayı knza
nabildıler 

ikinci haftayımda her iki 
takım yekdiğerloe tehlikeli 
akınlar yaptılar v çok ça 
lıştılarsn da oyun şekiini 

deği§tlrmedi ve bu suretle 
maç 1 4 Yurdun galibiyeti 

ile netlcelendi. 

umbara 
A anlara 
Verilecek 
ikram·ye 
( Baştare.fı birinci sayfada) 

bara, yahut her hangi bir 
tekilde tasarruf hesabı çan 
\'eya esasen mevcut bulunan 
tasarruf hesabına bu hafta 
içinde en aşağı on lira ya 
taranlar arasın Ja hafta sonun 
de bankanın umumi merke 
zinde bir kura çekilecektir. 
Kurada kazananlardan bl · 
rlncıye 100 lıra, ık inciye 80 
lira, üçüncüye 60 lira, dör
düncüye 40 lira, beşinciye 
20 fıra; altınc dan ellinciye 
klldar onar lira; elli birinci· 
den yüıüncüye kadar da 
beşer lira olmek üzere cem 
an t 300 liralık mükafat 
tevzi olunacaktır. 

Kura isabet edenlerin ik
ro.miyeleri yazılacak ve ar · 
zu ed,.rlerae bu ikramiye 
lerJni beı marttan ııonra 

a 1 a bileceklerdir. 

Ulusal ekonomi ve arttırma 
af tası valimizin nutkile acıldı 

(Baıtuafı birinci sayfada) 

seviyesine yükselmeyi araı
tırmağa ve iktısadi varlığına 
sağlam temeller üzerine kur 
mağa karar vermit ve bu 
yoldaki ilk adımını lzmir 
iktisat kongresini açmak ıu 
retile atmıf bulunuyor 

Milletler arasındaki müca . 
Jelelerde onları yaktn tutan, 
koruyan top, tüfenk, tayya· 
re, tank nekadar müessiue 
tasarruf ve ekonominin a§ID 
maz süngüsü de okadar mü 
hlm ve müessirdir. 

Medeniyet ancak ve an 
cak b ir millet için kendi 
ihtiyaçlarım kendi içinden 

temin etmekle tarif edilebi 
lir. 

Biriktirme, asri ve medeni 
b;r adcsm veya cemi)et ha· 
reketidir; ve vahtı btr insan, 
yetiımemit bir millet birik -
tlrmeği düşünemez. Çünkl 
onun havnh tesadüfe tabi · 
dir. Koşar, arar, bulur, fa 
kat bulunca hepıini yer, bi· 
tirlr. Halbuki medeni bır 

adam yalınız bugünü de· 
ili yarını da dütünür. 
Vahoinin yarım yok, buıü
nü vardır. Medeninin ise 
bilakis yarını vardır . Böyle 
yetiıen bir millet medeni 
sayılar. ~u yolda medeni ıa 
yılan iki_ milletin medeni 
mukayesesi onlarm biriktir
mede göıterdlğl rakabetle 
ölçülür. Hangisi daha fazla 
biriktirmiıse o, daha fazla 
mütekamil ve medenidir de
nilebilir . Biriktirme hayatta 
ıuii{un ıfadesidfr. 

Biriktirme, hayatım tan
. zim etmiş. bugününü başar· 

mış, yarını temin etmtı de· 
mekle tefıir olunur . 

Yevmü hadid rızkı cedid, 
Allah razık alemdir itikadı, 

çok zaman evvel geçmfı bu 
lunuyor. 

1 

Yarının menfaatlerini, bu· 
günün geçici menfaetlerlne 

tercih etmeyi bilen adam 1 
yaran bir felakete düşecek, 1 
ailesinin ha yatını bugündt!n f 
düşünebi ıen bir insan, yettı · 

tırdlğı ve yetııtireceği çocu· 

klarının ist.kbalini düıünen 
adam ve niheyct ıahsi ta· 
sarrufun, vücudu ile iftihar 

1 ettiği kendi milletinin hayat 
ve mücadele kebiltyetlnin 
temeltaıı olduğunu düıüne· 

bilen bir ~dam ahlakım her 
noktada medeni ve müteka 
mil bir adam demektır. 

Bizler dünün mahsulüyüz. 
Bugünün hakiki §artları. 

na U)'amazsak, noksem · 
mız varsa, bundan mesul 
olan bizden ziyade 
bizi düşünmesi lazımgelen 

baba ve analarımızdır Nok· 
sammız yok ve bugünün 
ıartlnrma uyabihyorsak hu
dan saadet hissesi alacak 
hayatta olan büyüklerimiz 
dir. Müreffeh iken bugün 
dağılan bir aıle, bir hayat 
iken bedbaht olan bir ferdin 
bu vaziyete düşmesinde el · 
bet ve elbet eski "ile r~is
lerınia mer.uliyct hisse&i çok 

mühimdir. 

, 
Ailemizi, çocuklanmıxı 

yarın için hayat ıartlarma 

uygun yetiıttremezsek, ade· 
mi muvaffakiyete uğrıya· 

cak tekilde ihmal etmft bu · 
lunuyorso.k bu nokgaolık bizi 
affetmlyecek, hissizlikle itti

hanı edecek, mesuHyet nok · 
tası arasmda htrpaİıyacaktır. 

Ailemizi, çocuklar~mııı, 
içinde bulunmakla hür olmak 
ve nefes almak ihtiyacında 
bulunduğumuz Türk heyeti 
lçtlmaiyesinin gittikçe kud· 
retli, kabiliyetli, yılulmaz bir 
hale gelmesi esbabını bugün 
düşünüp temin etmezsek, 
büyük Türk milleti hatala· 
rım acı bir surette idrak 
ederse, ona yakıftnftz. Onun 
için birlkttrellm 

Bu hareketin devam etti· 
ğl cekiz sene zarfında lazım
gelen ikaz ve propağanda 
tamam yapılmıı olacak ki 
çok temiz ve iftihara değer 

neticeler alanmııtıT . 

Türk malı yemek, içmek, 
giymek, kullanmak ancak 
bu malların mahalhnde mev· 
cut olmasiyle kabil idi. Bu. 
efrattan, zabitten bekleni· 
len bir fedakarlık karıısında 
devleUn harbe hazırlık va· 
zlyetıne benzer, bir devfet 
vazifesi idi . İtte devlet çok 
muntazam proğro m i arla bil 
ha11a aanııylleıme ' yolun· 
da malzemeler temlfl 
edecek hazırhğı ynpm•f 
ve hergün arttan kuvvetle 
yapmakta bulunmuıtur sııe 
düıen onları kullanmak· 
baıka ıey kullanmamak, 
cebimizden parayı öbür ce · 
bimiz demek olan mtl le· 
mize nakletmek demektir 
ki en büyük medeniyet allı 
metinin sarih ııarell işte bu· 
dur. 

Hayatta herıeJ için ol· 
duğu gibi, ekonomi içio de 
ptopağandanın bana oaıa · 

ran üç devresi vardır: 

1 - Aile bucağı: 
Çoculc evveli bu terbi 

yeyl aile bucağından, 
2 - Mektepte öğretrne11· 

lerlnden, 
3 Hayata atıldığı ıa 

man hayattan alır. 
Nıhayet tam medeni bit 

ferd gibi . hayata atıldığı ıs· 
man vnhs , nilesi ve milleti 
için tam biriktirici, ahlakla 
bir Türk o larak yetııır. 

l ·ıusal ekonomt ve orttır" 
ma haftrısmı bugün açarlcel'I 

devam edecek olan haftaP~ 
tedrice tabi olan tekar111J 
ile, geçen seneki haftalar' 

1 t1. 
nazaran dahn iyi kutlu ti 
nıuını halkımızın duyguJııı>~ 
masını, temenni eder Boyli 
Atatürkü hc:r kalkınm•d' 
olduğu gibi. IKti&adi kalk•~. 
mada da bize önderlik e" 

1 . l .. ,o· mesln mınoet ~ anar v ... 
züme nihayet veririm. 

, ükerrnm Sunun söyf evı: 
Yurddaılarım; il 
Sayın velimiz, çok cleier 1 

ıöylevlerıle ulusal eko11oıtl 
( Sonu üçüncü ~ay~ 

a uf u b Si 1 •• 
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aynı günde onlatı klüple!'in 
de ziyaret ederek on arla 
beraber kürele çektı v~ ııpo 
ra olan aşkını gö~terdi Kon 
s!:y Ba-şkam Jsmet fnönü, Ber· 
lin oltmpiadlerıoda galip ge 
len Türk şampiyonuna de 
ğeri bir milyon leyden faz · 

j ıa tutan ıkl katlı ve modern 
bır ev hedı e etti. Bu ev, 
Ayuofya cam;ınin yanmda 

Karaköy: İs•nbulun kara· 
dnu ve sudanYollarmın ısey· 
rüsefer damalarmın merke 
zidir. ,Buradı Ga~ata mahaL 
leıl.ol İıtanbıl ma halleıinden 
ay1ran Hali:ln üzerinden ge
çel\ cesim .köprü var B.r 
platfMmur üzerine çılmh§ 
olan eık gytQmitı bir seyrü· ı 
sefer menuru, ıakln bir me
haretle..trnmvny ve otomobil 
lerın gidp gelmesini tanzim 
ediyor 

fskeleJen uzaklatıırken Öt· 
en vapllr düdüğünün sesini 
rle baıhran bir megafonun 
sesi en son havadisleri netı 
rediyor. Aynı megafon, bir 
müddet sonra bizi Türkçe 
bir halk türküsünün ustalık· · 
lı bir. ıurette alafranga bir 
tangoya çevrilmitı olan ah.1 
enkli ve ritmli havllsını ne· 
fir ıle mütelezziz edecel,tir. 

Adaptasyonlar. muhıte uy· 
rnalar, reformlar, teknik te
rakki.. hte Atatürkün dev 
ti, nur ve aydınlık devri. 

Halk, öteye beriye, her 
istikamete acele acele gidi· 
Yor "Atatürk, fesi sureti ka 
tiyede menettı, fesin kulla· 
nılmasır.ı ölüm cezasiyle mü· 
cyyidelendirdl ve hnlkmın 

asH yü:.cün'Ü setreden örtü e
r:n de terkini tet vlcetti Bu 
itibarin spor Juyaf etetıni ve 
Yt.hut dürüst bir Avrupai kı· 
lığını benir.nt mitı olan ener 
jik ve asil cenubi tipleri yn 

nı .Süyük. Kurt rıcının mem. 
lekeUni dolduran bol ve gü 
:z:e1 1meyveler. anrıl.lardan 

kurtulnrn§ gök üzermde da· 
h büyüle bir vuzuh i e te 
cenüm ediyor. A-rkllswnda 
dallarl~ süslenmi ve içi vio· 
ne dolu bir küfe taşıyan bir 
sokak satıcısı, tıpkı bizim 01 · 
lenie köylülerimiz gibi ve 
Bükrcıte söylenen aynı ke 
lim!!yl kullanarak " Vl§ne . 

Vıtne ,. diye b ğmyor. Her 
tarafta, her dükkanda bol 
bol yem•o va1: BuröSJ büt 

cesf mütevazin ve harıçten 

•stıkraz yapmıyan Türk me
rnlekett. 

Hoğ zfçinde Dolmabahçe 
saraymm önünde demirleş 

rnıo bulunan yatının güverte 
sınde kendisini selamlıyan 

genç gemicileri göre Atatürk, 

bu zinde ııpoı culara geni§ 
bır selamla cevnp verdı. Ve 

bulunup sahibi tarafından 

kapısına asılan Latin harfle
riyle ynzılmı bır plnkasiyJe 
derhal gözönüne Çarpar. Bu 
plakanın üzerindeki ıbare 
ıöyledir: "Oıınıpia Apa{lıma 
nı,, 

Derler ki son haddine var
dmlan teknikcılik milletleri 
barbtJrlaştırır. Bizzat Ba§kan 
Atatürk tarafından tervic 
edilen alioıcılik ise, Türk te-
rakkisi s,steminln içerisinde 
daima "correct f düz.elltici p 

bir uoıur tetkil etrrıiştir. Fa 
kat, Avrupada, geçirilen te 
kiıınül medeniyetinin eskj 
ve yeni ıeklllerln[n daha uz· 
un bir zaman beraber ynıa· 
masitıı mQnıkün k,Jmı~ken 

Türkiyece lüzumsuz görülen 
ve sırf hisse müteallik bazı 

cihetlerin kökünden kaldırıl· 
ması yol.undan gldilmiştır. 
Atntürk- memleketi (1' Ata 

turquie) kaybedilmi§ zamana 
yenıden ele geçirmelidir. 

Teknık terakkiler kültürel 
ternkkilere mani olmak fÖyle 
dursun bilakis bunlarta be 
raber el~Je yürümektedir 
Atatürkün siyasi teknik ve 
kültürel meşguliyetleri bu 
günkü Türkt}'e k~tabınıo 
münderec1ıt f as'tınm en esas· 
lı ba§lıklarını t {>kıl etmek 

tedir kı bu itıbarla Ata tür 
kün bu yeni ve a) dmlık kaL 
kmma hamleaıuln hrıkild ya

ratıcı$ı ve canlandırıcı oldu· 
ğu ii§ıkfırdır. 

Atatürkün oahsiyetınin kül· 
rcl tarafını daha iyi anlıya 
bılmek için onu, yakın za · 

manda gördüğümüz bir foto 
ğrafta olduğu gibi, Tarih 
tetkik kurumu komitesi ara· 
sında gözümüzün önüne ge 
tirmek lazımdır Bu arada 
Atatürk müzakere edi) or, 
dinliyor, ve dırektifler veri · 
yor. 

Şuraya bakın: Eski lstan 
bulun BayDzıt meydanı or 
tasında fıtıkıran fıskiyelerin 

önünde tetiğini bozmadan 
oturan kıcn acaba? Yerlerini 
yavoş yavd§ blokhııvzlara 

terke Jen t h l a evlerin 
içinden bir yangının daha 
zuhur ettiğini haber veren 
yangın ııısretle:lnı böyle la· 

kayd üniversıte mahall~sin 
den seyr den kim? Fesslz 
erkek talebe çarşafsız kız la· 
lebenin canlı şevkın karşı 

somurtup h~reltehl:r: kalan 
dm? Kımdtr eski medresele· 
rln yanı İslam mektP.plerinln 
yerini almıı olan Türk üoı 
veraltesinln faaliyetine böyle 
lakayd kalan? Bu, bir nargi 
le tiryakisi olan beyaz sak 
allı bir ihtiyardır. Saatlerce 
bir kahve kö§esinin masau 
na oturup durakalır. Ve tıp
kı Barbaroıa benziyen bir 
eda ile gözleri yarı kapalı 
olduğu h ide yenıleşen dün· 
yayı seyredegelir 

Bu ihtiyar, Peygambere 
ait eski günler intehnr av 
det ettiğini kendisine tebılre 
gelmesini beldedıği kargaları 
nafile yere umar durur. 
Atatürkün kendi milletine 
verdiği hayat hamlesi. mu 
kn ve met götürmez bir ham · 
Jedir 

Fesin · mütemmimi olan 
nargileye eğer bugün hala 
mü aade ediliyorsa bunun 
sebebi be,ki de nargilenin 
bir buhar makint>sinfn tübü 

nü andıran teknik görünü 
ıündedır. lbtıyarlara, hülya 
1ar veren nargileleri ve yaı
h kadın ninelere de yüzle 
rindeki burU§ukları gizli}•en 
ıiyah örtü ve elbio;eleri ba 
ğı,lamak nev'nden hoş gö 

rülüyor. Maamafıh bunlar da 
zamanla kaybolacaktır. 

Genç Türk kadınları spor 
cu olup bu sahada temayüz 
eden genç Türk sporcu er· 
keklerine layık arkadaşlar 

dır. Bu sporcu kadınların, 

Avrupai bir luiıkt. ve şık 
glyinmt§ olduklara halde ~e· 

lıirde serbest tn vırla dola§· 
tıklan görülür. 

Bugünlcü gençlik, ne nar 
gilenln dumanları arasındu 
hüly ya dalar, ne de e kiden 
olduğu gibi günde bit'kaç ke 
re sofucasına camiye gider 
Bılakis lrnlüplerde münakaşa 
ve müzakereler yapar, kah· 
vede veya umumi yerlerde 
siyasi veya kültürel hfıdille· 

leri takip eder ve umumi 
spor eğlence ve müsamere 
lerine ittirek eyler. 

Spor, bugünkü Türkıyede, 

b ıtakilerln de çok tervic 

ettiği bir mergaledlr fllha · 
!tıka modern Türkiyenin mü· 
stakbcl yapıcı ve kurucula. 

rının adelderini kuvvetlen· 
diren ve bakışlarını bıliyen 

spor değil midir? 
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( İHncf sayfanın devamı ) 
ve a,rttırmn hQft<ısmı açtılar . 

Balıkesir sava§ zamanında 

ne ltadar kahraman, yalmaz 
ve nhlganmış. Yaıış sırala 

rında da, yurddaşların da 
de\rıim atı§larında o kadar 
arzulu ve ino.nla doludur. 
Dünya büyüklerinin hayran 
lıklarını ba§ında toplıyen 

Ulu Önderimiz bize yenil 
mez, sarsılmaz sanılan kud · 
retlerin, fenne, makineye ve 

zenrin hazinelere güvenerek 
memlek .. tlerlnden sel gibi 

memleketlerimize akan kuv · 
vetlerin inamı bütünlüğü ":e 
yurd a§kı ile nasıl alt edi· 
lebileceğin'ı erkinlik sava§ı 
nda ishal etti o erklnilik 
savaşı ki ge~ç Türkiye dev 
letin;n cihan tarihinde rl$ 
l " • ~1. 1 ., ~ J 

1 -'!le~ f>ir yükseklık e nMm 
hızla, nalıl ·göz açıp liat>~· 

f'l'~f) ı. 
mn kadar losa bir an fçlh 

de ~Jaştığını gös ren bır . 
Oümaf isin ~ir mu~a~elesi 

Dümaflsln akrabasından bir 
ba van, kıse eteklı ve <fekoi 
le elbiseye çok düşkünmüş. 
Halbuki o devirde yerden 
dört parmak yukarda etelt 
kullanan blr kadına "hafıf 

me~repltk,, iınad olunurdu. 
Dümafıs bırgün bu baya 

nı davet etmiş; bayan ber -
mutat kısa ve' dekolte elbi· 
ae.er le gelm1rt 

Z fafet1n ~ ·ziya-de hıı 
rarctlendıği '1ı'ıtatia .. bir terzi 
çırağı-bir -kuta getirmit ve 
bayana aidi,y#ıpi söyliyef~k 
gltmi§Ur. , 

Bayan Parısın maruf bir 
terzisinin gönderdlği bu el 

bise kutusun'u açmıı ve iç· 
inde büyükç~ bir incir ya 

prağı, yani ilk k dın Hav 
~a Ananın elbi11esi ve bir de 
Dümnfısin kartını bulmut 

tuı! 
r *" 

"'* Dümafis, devrinin eğlence 
ve zevk hayatından en faz. 
la f&t\ fade eden bir muhar· 
rlriydi •Buna rağm~n akra 
baıımnt\,fcrden dört pnrınaJs 

yükııek ·· e !ili elbise giyme -
sine tahammül edememit 
ve bu tekilde 'çıplak gez 
diğlnt lmtı etmiş" tı. Ya ~ 
bugünlere yetl§se, bugünün 
dekoltelerim görse, ne ya 

pacaktı? 

- V 11rd Llnc tarııfmda.n 
tönderilen avukatın z Sı 
ıtnle bir mülakat ynpabıl 
tnek üzere aşağıda bir ke 
ille.raya kadar bana rt-fakl'\t 
cdfnız. Gazetecilere, polis 
lere vereceğiniz ıf ade içın 
kumpanyor.ın talimatını bıl 
dirnıck iııtıyorum. 

kar yakıcı yazın kuruttuğu 
gazinonun çatıeı üzerint: 

kızgın çfvi er, kıvılcımlar 
fırlatıyordu irden binanın 

1 

oD al:'ıanaa an 
<t~ 

1:1 
D 

:ı 

Rütün gece e yıldıyan r 
kadaşı Hogersl bekleın lı ol n 
~ ogu bu lrnq,un adammı 
dinliyecek halı kendınde 
hı fletmi)'ordu. 

Hiddetle ona bağırdı: 
- Vard Llnel Tam Verd· 

~!neden bahıedilccek sıra .. 
iıi Vard L ne 'e eerbest 

btl'e.k. 

Nıhayet öğlendeı, sonra 
~ttık önden arkayö kadar 
lr rne§alt: gibi tutu§~n Mor 

~0 -Castle, takrıben Convcn· 
lton Hail isfmJı gızlnoya 
~ııı 

metre uzakta, Aıburuy 

~ark pllajına oturdu. Rüz-

sol tarafından bir dumam 
bulutu yül s idi. İtfaıye, bu. 

yangln başlon§ıcını Söndür 

meğe çabuk yetişti ise de 

gazinoyu, daımi bir tehlike 
teşkil eden bu lev sütunu 

n lcaroı lrnruyamıyordu 
Bunun üzerine yakın ıehir 

leri:n itfaiyelerini de çağır 
mağa mecbur oldular Ve 

bunların müşterek yardım 
ları saye11inde Convention 

Halli yangından "onıya. 
bildiler, heyecana susamıı 
ve çoğu uzaktan gelmit, 
bir insan kalabalığı pilajda. 
dumon s çan enkazı gör 
mek için ltı§lyorlardı: bir 
yanı üzerıne yotmıo koca 
gemi, korkunç bir tabuta 
benziyordu· 

D 
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Den z ma~~emcsi 
icaret bakanlığı, felake· 
tın sebep ve sureli cer 

yanı hakkında tahhlkat yap 

mak üzere, deniz mahke 

meıinln toplanma11na karar 

verdiği zaman Morro-C stle 
küller altında için için ya 

\ 

nıyordu. Hakimler, hemen 
hemen tamamile ya ticaret 

veya harp gemilerinin eıkl 

kaptanları idi Bu mahkeme 

hülcüm vermekten maada 

diğer mahkemeler gibi gı

yaben tahkikat yapmağa 

muktedir bulunuyordu Du · 

ru§malar netlceıinde f ela· 

k tın tayf yrhünden veya 

bir kaza eserl çıkhğanı ta 
1 j tli 

yin eyliyecektl Vara Line 
. .. .\1' 

kumpanıaaı, 
11 

mahkemenin 

kararını end·ş~ il~ bekliyor-. 

du Eğ,er bu karar müsait 

olmazsa bütün bürolarını 

kapatmaktan batka çare 

kalmıyacııktı. Çünlcü mev· 

zu bahıolan yalmz söhret 

değildi. Tazminat olarak 

yolculara veya varislerınc 

büyük bir para vermeğe 

mecbur olacnkh. Bu takdir 

de müddeiumuminin müre 

caatı ile kaptanlar da hapsi 

boylıyacaktı 

SAYFA: 3 

• 
1 1 1 

harikadır. 

l'ürk gücünün ne demek 
olduğunu bu savwfta anla 
mıyan kalmadı. Fakat bir 
Türk §Aİrioin dediği gıbl: 

Banş en bfiyük ülkü, ıa
va~lan geçer yolu .. 

Savaş yolu çapraşık, ·uı 
kenll, uçurumlu; 

Serı bu çapraşık yolıın en 
zorlllsunu aşlm,· 

Dikeni, uçurumu sildin, 
sel gibi taştın .. 

Samimi bır barıt devleti 
halinde yaşamak i&tlyen ul
uslar yurd müdafaası için 
yetıştirılen l<ara, deniz ve 
hava kuvvetlerine, kültüre 
ne kadar ihtiyaç hıss~der. 

lene ekonomi ve arttırma 

itine de onlar kadar önem 
vermeleri icap eder. Büyük 
Şefin l§&.retile Cumhuriyet· 
ten so11ra memleketimizde 
faaliyete geçen ulusal eko 
nomi ve arttırma kurumun 
teşekkülü sıralarında belki 
düıen i§ bugünkünden çok 
daha fazla ve yorucu idi. 
Çünkl o zaman bugünkü 
gibi fabrikalarımız yoktu. 
Yerli malı giymeli, yerli 
ycmit yemeli, yarını püıü· 

nerek para arttırmalı diye 
geniş bir propa~andaya 

konfereoslare, irıadlar , ik· 
azlara ve ıtimat kazandır 
mnk için ıcabeden terbiyevi 
yollara ıhtıyaç çoktu .. 

Bugün fncız, üzüm, kayın 
diye meyvalarımız üzerınde 

bir seçim yapmağa lüzum 
k lmadı. Çünki portakal ye 
rJi değil mi; ekerci dükkan 
la·rmırı camekanlarını reol.
leri tekilleri, nefis duru§la· 
rı ile bir sanat sergisi hn
lıne getiren şekerlerimiz, 

pashılarımız, f undanlarımız 
artık kendi mol;mız olma 
dı mı? lpullu, Uıak, Tur· 
hal, ıeker fabrikalarımız bu 
iti yurda yetiıecek, hl'lltiı 

harice verecek kadar eksik 
siz bir §ekilde baıarm1yorlar 
mı? 

Günden güne saym artan 
kumnş fabrikaları, hergün 

telıiimül eden eserleri ile 
gözlerimizin zevkını okşar

ken yabancı mala hasretle 
bakmRğa bilmem ki lüzum 
knldı mı? Türk devrimi 
tulırlu ve şumullü \>fr şekil 

de haml~ler yapan yaratıcı, 

Birinci celseden beri he 
men hemen hepsi ağır haa 
talıklara tutulmu§ olan yol
cular ile Vard-Lıne, me 
murlan arasında dehşetli 

bır mücadele bnıladı Kum· 
panya bir müdafaa pilim 

hazırlamıştı. 

Felaket hakkında malu 
matı ohnıynn hdtk müsterih 
olmuştu. Mahkeme Vard· 
Line kumpanyası reisinin iza· 
batından ba§ka hiç bir ıey 
dinlemiyordu. Kumpanya 
telgrafcı Alaguayı kaptanı 

öldürmek ve yangının çık 

masına sebep suçile tevkif 
ettlrı ıi~ti. Ayni zamanda 
kumpanya Havanada Mor· 
ro Castlein hareketi esna. 
ımda grev çıkaran yirmi 
yolcuyu tevkif ettirmişti. 

Birinci duruıma Vard-Li· 
nein avukatları aıaiıdakl 

üç noktaya istinat ettlle : 
l Alaıua, grevcilerle 

• 
1 

yepıcı, kurucu ve ulusu refa
ha götürücü bir kudrettir. 

Sayısı gün geçtikçe çoğa 
lan okullarda yurd aıkı ıle 
muvazi bir ıel<ilde yürüyen 

ekonomi mesel~lerl, arttırma 
itlyadlnrmı kazandıracak teı 

kilat. ve koopP.ratiflerde satılan 
yerli yemişler. talebelerin 
geyinl§leri bu ite Cumhurl · 
yet Hükümetinin ne derece 
lerde kıymet verdiğini iıbııt 
eden hakıkntlardır. 

Bugün eskisi gibi yerli 
malı gey. verli yiyecek ye, 
dıye uzun boylu öğüt ver
mcğe hacet kalmamıştır. Çü
nkl yıllardanberı bu ülkü 
yolunda hummalı bir çalın
maya giriıen uluıal ekono
mi ve arttırma kurumu bu 
gün amacına varmıı bulunu
yor. 

Ulusal banknlnrımızda gö· 
ze çarpım kalabalık, yurdda
ıın ihtiyarlık, hastalık, fela
ket günlerini, gençlik yılla
rında idrak etmeğe baıladı· 
ğım açığa vuran hayırlı bir 
görünüştür. 

Bugün büyüklere düten 
iş bizleri irıad, ve her aa· 
hnda olduğu gibi ekonomi 
alanında da fsa betli fikirle· 
rı ile faydalandırmaktır. 

Fabrıkatör.erimize, tüc· 
carımıza, esnafımıza kalan 
öclev de malının değerini sar
sıntıya uğratııcalc herhanai 
bir yanhılıktan daima uznk 
kalmnk, Türlt malının, Türk 
parasının büyük kredisini 

• dnimn üstün hıtmak için 
uyanık, f§ınin eri ve komu· 
tanı olmaktır 

Türk kültüriinü eline alan 
bSz öğretmenlere düıen bü· 
yük vazife de; Türk çocuğu
na parası ve malı gibi vak
tını da tHnrruf etmesini, 

vaktın altundan da yükıek 
değerini a11lama~ . sağlığı iç· 

in Türk yiyeceğine. giylniı, 

bakımından Türk, işte, para· 
1101 eline alarak banka ya 
bağlı kalmasını aıılarken . 

Çocukluk ve gençlikte eline 
geçen kıymetli zamanlan 
boıuna israf etmemesini, di
nlenme, eğlenme ve çahıma 
saatlerini tam bir düzene 
koymasını temin etmeğe ve 
bu itiyadı onlara kökleo · 
Urmeğe canla başla çalıı 

maktır. 

birlik olmuş; nıuhtelif nok · 
talarda patlayarak yangını 

meydana getiren bombaları 
gemiye sokmu~tur. 

2 - F elakel karıısmda 
müessir olacak bir mücade. 

leye mani almak için Ala · 
aua kaptanı öldürmüttür. 

3 - Ôlen yolcuların faz. 
lalığı, felaket zamamnda, 
Hrhoılukla ve tahliılye aan· 
dallarına binmek korkuslyle 
izah ediltyordu. 

Fakat mahkemeyi teıkll 

eden bu deniz insanlarını 

aldatmak kolay değildi. Bi
rinci duruımadan sonra ha· 

kimler Alagua ve arkadaı 
tarım serbest bıraktılar On· 

lnrın açık sualleri Vard-Lı 

ne avukatlarını derin bir 

müşkilat içinde bıraktı. 

Makkeme, üç m ü d a. 
faa noktai nazarım da 

SONU VAR -
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Yunan milli işçi parti- Bahkesir Tapu Sicil Bahkesir Cumturiyet 
sinin yılhk kongresi 

Katimerinl gazetesi yukarıda 
k i baıhk altında lir makale 
neırctmiıtir . Makalenin ba 
ıına konferansın resmi teb
liğ i derc~dilmlı ve ondan 
sonra aıağıya tercümeılnl 

verdiğimiz mütalea Hl ve 
edil mittir. 

Herhalde, konferans mer· 
but olan mali problemler 
meselelere dahi tetkik edtl· 
mtıttr. Fakat buna raimen 
tebliğde bunlardan haklı 

olara, pahsedilmemtıttr Bu 
meselede ve bllha11a, hali
hazırdaki mOzakerelerln mev· 
ZUUDU teıkil ed~n lktlıadi 

problemler mevzuu babı ol· 
duğu zaman, ketumluk ıh 

Uyar etmenin zarureti ko 
layca teallpı edıllr. 

Balkan Antantı bu son 
tezabürattyle, hareketlerinde 
dalma ilham olmakta oldu
iu ıamlmi ve serbeıt teıriki 
meıal EihnlyeUnl bir kere 
daha lıbat etmiı bulunmak
tadır. 

8 inci Mtllt lıçi kongreıl 

nln Pirede lçtlmaa baılama· 
ıı münasebettle katlmerinl 
gazeteıl yazdıiı bir baıma
kalede diyor ki: 

Bu ıene kongreden evvel 
grevler, mltfnkler, olmamıı 
tır . Herkes neler lıtedlflnl 

ve na11l •ıteycceğlol öfren· 
mtıtır . Çünkü hükftmet de 
artık rey avcı11 olmaktan 
kurtulmuıtur . 

Metaksaa kablneıl lıçt 

dostu bir ılyaaa takip et. 
mektedlr. Bunu herkes iti· 
raf etmtıtlr. Yeni kabinemiz 
radikal derecede ıolcu ve 
ıon derecede ıağcıdır. Onun 
gayeıl ıosyal ııDlfları barıı · 
hrmaktır. Devlet kaybetmlt 
olduğy nazım rolünü yeni · 
den iktisap etmlttlr. 

Bu tarihli gazetelerin lf 

tlgal ettikleri baılıca mev -
zular ıunlardır: 

1 - Balkan devlet ban
kaları : 

Bu hususta "Atinaika Nea" 
gazetesi ıunları yazmaktadır: 

Bankalar kongresinin neıret· 
Uğ i tebltf, auıuluıal tecim 
ve döviz itlerinin salaha yüz 
tutmuı olduğunu teytt etti
ği için mühim bir doküman 
addolunabilir. 

Keza para itleri altın eıa
ıma göre tanzim edilmekte 
olduğundan, bu bankalar 
para huıuıunda anlaımak 

imkanı bulunduğuna da ka
nidir ler. 

Amerika ile fnglltere ve 
Fraoıa arasında yapılan pa· 
ra anlaıma11na baıka bir 
devlet ittirak etmemlt oldu. 
ğu gibi, Fran11z frangını da 
kurtaramadığından, tebllide 
de zikrettiği gibi tlmdılik 

beklemek daha hayırhdır. 

Balkan ticareti devlet ban -
kalarmın göatereceğl kolay
lık larla timdllfk iktifa ede· 
cektir .. 

il - Lort Ha lif akıın me
oeleı i : 

Elefteroo V ima gazetesi, 
bu hu11uıta aıağıdaki baı 

makaleyi yazmaktadı: 

Geçen hafta Lord Hali
f ak11ın Berlin ıeyahatl bü 
t ün düoya matbuatını tıgal 

etmlıU. M. Delbo11un Lon 

uu ıuu .. _1.h:ata daveti, AlmaDJ• ta· 

rafından muayyen bazı tek· 
lifler yapıldıiını meydana 
koymaktadır . Keza bu da -
vet İngiltere ıle Franıa ara· 
aındaki teıanüdü teyit et 
mektedlr . 

Gerek f nılliz, gerekse 
Franıız ba11nı, Almanyaoın 

tekllflerJnln müıpei bir ne · 
ticeye varmasını imklnıız 

aörmekte, ltalyan batını Jse 
Franaaya hücum etmektedir. 

Fran11z, lngiliz mOnaıe 
betlerinin gerglnllllne rai· 
men lngillz, halyaa müna
ıebetlnln lylllie yüz tutmul 
oldufu iddia olunabilir. Aos· 
ta dükOoün Habetlatana ta · 
yine de bunu ıöıtermekte 

dir. 
lnaıliz , Alman tematları -

nan uyandırdıiı alika lıpan · 
ya meselesini muvakkaten 
unutturmuıtu. Bu meıele 

hakkında uzlaımanın ıect

geceii muhakkaktır. 

Arnavut lıtiklaltnin 25 inci 
yıldönümü mnoaıe1bet\le bü
tün Yunan ıazetelerl k11a 
fıkralar ile Arnavut milleti· 
nl tebrik etmekte ve iki 
milletin birbirine karıımıı 
ve akraba olduklaranı teba 
rüz ettirmektedirler. 

Beyoflundau yazılıyor: 

Baıbakan Celil Bayarın 

evlode Atatürkün riyaıetl 

altmda toplanan bakanlar 
kurulunda anayasanın tadi
line karar verllmlttlr. Evve. 
li mOıteıarlıklar llıvedHe. 

cektlr. M6steıarların kaffesi 
derhal lıtlfalarını vermtıler · 
dır . 

Keza bürokrasinin öo6ne 
geçilmek üzere kanunlar 
tevhid edilecektir. Bu tıl 
yapmak üzere bir hukuk 

•ndiment teıkillne karar 
verlİmlıtlr Ftnaoı ve bütçe 

eocClmenlerlntn birleı meal 
de altına alınacaktır . 

Kont Glanon .. n Ankara 
ıeyyahatl bugüne kadar ya

pılamamııhr. Tan gazeteıl 

Avrupa matbuatının bu hu

ıuıtaki neıriyatını mevsim·" 
siz bularak, Türkiye tle hal · 

yanın doıt olduklarını teba
r6z ettirmektedir. 

Menemen ile Maniıanın 

araıı trenle 50 dakikadır . 

Arada Emlralem, Muradiye 
ve Horozkky lataayonlarl 
vard1r . Vaktiyle Manlıa ve 
Menemen Rumları kendi öz 
dtleklerlnl kullandıklara hal · 
de ara lstaeyonlar civarında· 
ki köylerde oturan ıoydaı· 
larımız Türkçe konuıurlar · 

dı. Bu tuhaf bir hadlıe teı 
kil eder. 

Seyahat arkadaılar1mla 

konuıarak Manlsaya ulaıtık . 
lıtaayonda iki poliı me 

muru pasaportumu gördük · 
ten ıonra her türlü kolaylı 
ğl gösterdiler, hatta ıehri 

gezdirmeyi bile teklif ettiler. 
Kendilerine teıekkür et 

tikten ıonra ıehre döjru yQ 
rümeJe beıladım . Yeni ya · 
pılao evler tataayonla • ıeh . 
rl birbirine birleıtirmlı -

U. Meydana h e n ü z 
- Otur ıuraya bakayım . 

Kave latermlıtn? Siragara 
içermiıln? 

Kadın kahveyi red ve al· 

ıara11 kabul eder. Sarraf 

Muhafızhğından: Müddei Umumiliiinden 
Mahallesi 
Vicdaniye 

Ctnıl 
Maa mOıtemllatı 

(' ·., .' ,. .. ~ 
' 

Hududu 
Salt Veli usta iken 
timdi ojlu Arabacı 
lbrahlm çavuı ıolu 
Halli uıta iken ıtm· 
dl torunu Bakkal 
Yuıuf ve lıllmyelı 
Hlıeytn vereıeıl 

haneleri Te Kab-.e· 
el Haıan \'ereıesl 

havlusu arkaıı Top
al HüaeJID iken 
ıımdı Beyka,ıa 
Bostan oflu lıma -
ilin avluıu önü vıc · 

danlJe caddeıl. 

Balıkesir Ceza evi için 1 · kinunuıani - l38 tarihinden 
31 · Mayıı . 938 tarihine kadar alınacak beı 1rlık ve 43488 
kilo ekmelin l t- . klnunuevvel . 937 tarihiden itibaren 
on beı gOn müddetle açık ekstltmeye konuluuı oldufun· • 
dan ... ekmeil vermele istekli olanlar ıerattt 6ırenmek lçlD · 
hergün Cezaevi müdürlüfüne baıvurmaları ve yüzde 1edl 
buçuju niıbetlnde malsandığına yatıracaklar (342) lira 
47 kuruıu havi t~mlnatı muvakkata makbuzlırıle ihale 
ılinü olan 16 • klnuaue•vel - 937 tarihine m\aadif per· 
ıembe ıünG saat 14 de müddeiumumilik dalrelnde top
lanacak komiıyonda hazır bulunmaları ilan o1unır. 
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Balıkesir İnhisarlar 
Hudut ve bulundufu yer yukarada yazılı hanenin ta · 

mamıoa Haıköylü Hüıeyln oflu dülger Muıtaf a ve oflu 
H(hnii müteıavlyen malikler iken bunlardan Mutafanın 
133 senesinde 616mtyle yeılne oflu HüınOye kaldıiından 
bahlıle namına teaçll edilmesi lstentldtilnden tahkikat 
yapmak için 19-12-937 pazar giin6 mahalline memur 
ıönderllecektlr. Bu yer hakkında bundan baıka bir hak 
iddiasında bulunanlar vaTıa bu giinler içinde yazı ile ta · 
pu ıictl muhafızhfına •eyabut mahalline ıelecek memu · 
ra m6racaatları lttızumu illn olunur. 

Baf miidürlüğiJnden: 
Sındırgı lnbiıarlar Bakımevtnden Balıkesir ıtmend6fer 

istasyonuna kamyonla nakledilecek kabili tezyit ve teok11 
( 100,000) kilo idare malt yaprak tütünler 1·12-1937 ıl
nünden itibaren 20 glln müddetle açık elutltmeye konul· 
muıtur. Taliplerin Balıkesir ve Sındırıı tnhlıarları .. a mO-
racaatları. 1 - 4 - 548 

Balıkesir İnhisarlar 
BaşmiidürliJğiinden: 

Balıkeair İnhisarlar Bıtadıç inhisarlar bakım evinden Balıkesir flmend8fer 
lıtaıyonuna kamyonla nakledilecek kabili tezyit ve teald• 
(\0·000) kılo idare malt yaprak tütünler Lt2 937 16nlD· 
den i tibaren açık eludtmeye konulmuıtur. Talıplerfn B•· 
hkeıtr, Sındırıı ve Blladıç lnhlıarlarına tnGracaatları. 

Baş miidürliJğiinden: 
Kabili tezyit ve tenkıı olmak fartiyle AionJa lnhlıar · 

lar bakım evlerinden ( 150,000) ve Yenice inhisarlar bakım 
evlerinden ( t00,000) ki ceman ( 250,000 ) kilo idare 
malı yaprak tütOnlerin Bandırma lnhlHrlar bakım · evle
rine kamyonla ve olamadıfı takdirde deve ile nakilleri 
mevcut ıartnamesl mucibince 14 J 2·937 g6nünden tttbaren 
(20) ıOn müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliple· 
rln Balıkeılr ,n Alunya, Yenice, Gönen, Edremit lnhi1Arla. 

1-4-549 
------------------------------------~ Manyas Kaymakamlığından: 

Vergi borçlarından dolayı satıhla çıkarılan Dünbe Tepe· 
cik köyü hududu dahilinde ölü İımail Hakkı vereaelertne 
att Mercimek ba1ırı mevkilndekl (70) dön6m ıayri menkul 
Manyas Adare heyetinin 30 - 12 • 937 gOn ve ( 154 ) 
ıayılı kararı ile 20 • J 2 · 937 pazarteıl ıünO taat (14) 
de ve (21) gtın müddetle~m6zayidesl icra kılınacaimdaD 

talip olanların yüzde on dlpo:ıtt akçaları ile yevmi mezkOr· 
de Manyaı idare heyetinde hazar bulunmalara illn olunur· 

rına müracaatları . 1- 4 

derlaal d4kklnClan dııarı fır 
lar. Cameklo· içindeki al -
tınları açık, ıaçık bJr halde 
bırakır. Bir az ıonra yanın · 

da pollı olduiu halde ay 
det eder. 

Siz, meıell poltıln kadını 
hapsetmek için ıeldlilnl 
zannedenlnln. Ha1ır, öyle 
deill. Polis kemali nezaket· 

le kadını karakola da •et 
eder. Karakolda kadın1n bil· 
vlyetl tetkik edilecek ve 
ondan sonra daa altınlarına 

mukabil kradl alabilecefl 
husuıi bir .daireye ,.gönderi · 

1 ' "\• 
lecekttr. Kadıq . bu suretle 
küç6k yavrularlle bi rlikte 
mahvolmamak için yardım 

görecek. 

Bir •akitler büUln bunlar 
yoktu. Bir vakitler 1Arraf 

dükkanlarında fakirler yai· 
ma edilirdi ve bu suretle 
ıenetler yapılırdı . Bu gün 
bu yasaktır. Her 1erde in· 
zlbat ve nizam bakımdır. 

Buna benzer daha yüzler
ce misal göıtermek kabd 

dır. T6rkiyede yeni idare 
yalnız maziyi değil ekılmiı 

ha1at siıtemlnl de tasfiyeye 
gayret etmtıtlr. Yeni Türk 
idaresi ıosyal sahada çok 
iılemiıtlr ki zaten büyük 
lüiü de bu sabada kuıva 

derecesine varmaktadır. Ye · 
ol Türk ferdini vücuda ge 
tlrirken yeni Türk idareıl 

yalnız fes ve çarı af ı fethet · 
melde kalmamııtır. Bu yal· 
nız zahiri görOnüılere ald 
ıeylerdfr. Manevi ve ruhi 
değlılkllkler yapmak çok 
daha mühim ıeyler idi . Ye 
ol Türk ile birlikte doğ · 

makta olan ve bir lmtiHl 
numunesi teıkıl eden ruh 
ki biz bnnu tanımıyoruz 

~·······················'\ 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

t - Balıkesir - Bandırma yolunun muhtelif kllometr•· 
lerlnde betonarma ferbetoneye tahvil edilecek 1 O adet 
menfezin m6ddetl uzahldığı halde ekslltmeılne isteldl çık' 
madıiından 23 12 937 tarihine raet1yan perıembe ıooO 
saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pezarlığa veril•cektlr. 

2 - Bu itin keıtf bedeli 8900 liradır. 
3 - Bu . tıe ait vrak ıunlardm 
A Ekıtltme ı•rtoameıl 

B - Fenni ıartname 
C Mukavele örneit 

B l L • s lh H L O - Keıtf cetveli l lı8Slr U UıU E - Nafia ltlert ıeralU umumiyeıl 

Hil. 'ımlı'g·ı'ndan·, lattyenler bu evrakı Vıliyet daimi encümen k~İemtod• 
1 •eya nafıa müdürlüğünde görebilirler 

Bahkealrln Hamldlye ma · 4 - Pazarlıkla ihale bu müddet zarf anda hükftmel d• 
halleılnden Allı kızı f atma- reılnde teıekkül edecek encümeni daimi tarafından yapı· 
nın Bahkeılr Umurbey ma · lacalından ·istekliler encümenin toplantı ıOnleri olan P~ ~ 
halleılnden kadayıfçı hacı zarteıl ve perıembe günlerinde ıaat 15 de endlmene o>ll 
Hasan oğlu Kadir aleyhinde racaat edeblllr ler. 
açhiı nafaka dava11nın ya . 5 - Eksiltmeye girebilmek lçı n Nafia vekilettndeP 
Palan muhakemeılnde Müd· hh 1 k k b · eh· 1937 yılı için ahnmıı mütaa it i vesi aıı ve u ııe eaaleyh Kadir göıterlleo dOr 
adreı ve ikametgahında bu ltyetlnt isbat edecek. 'vesika veya Balıkesir Nafia nıü • 

l d "' tbi itti lü"'ünden alacalı vesikayı ibraz edenler gtrebilirler. unma ı.ı g nereye i · 11 
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_ 

1 
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il de meçhul bulunduğu mu· --:= 
--~ baıırın yazdıtı meıruhatından r················ ........ ,--------- 1 

aalaıılmaıına göre ilanen : TÜRKDİLI : 1 DOKTOR ffHMET 1 
tebllğat ifasına karar veril· ! Pazartesinden baıka her ! 1 ffKf(OYUf'IL{J 1 
mit olduğundan muhakeme· : iÜn çıkar . Siyaıal gazete .. : 1 ÇQCUk H Eki M 1 1 
Din bırakıldığı 17-12 937 ta- : Yılhiı: 800 Kuruı i 1 . k n 1 
rihtnde ıaat 17 de Ba lıkeılr : Alta Aylığı:400 : 1 iş Bat1 a ~· ı , yanı -
ıulh hul<uk mahkemesinde : Sayııı : 3 • : 1 daki muayenehane· 
hazır bulunması t"!bltğat : Günü geçmtı •ayılar ıs : 1 d h ·· saat 
makamına kaim olmak üze : : 1 sin e er gun 
re ilin elunur. : kuruıtur . : 1 15-18) e kadar has· 

e ADRES: • • 9 J ---------- i BALIKESiR TÜRKD1L1 : 1 talannı kabul euer· 

yeni idarenin yettıtirdlğl ve 
yükseltmeye çalııtığı ruhtur· 
Bu ruh ber ıahada terakkl
Je doiru yükselmektedir. 

................... .......... ________ _ 
lye11i ve Baıyazman1: Balıkesir sayla'• H. KARAN 
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